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Riktlinjer för ersättning avseende studier på 
gymnasium i utlandet 
 

Beslutsnivå- och datum  
(läggs in efter beslut) 

Utbildningsnämnden 2016-03-17 

Diarienummer 2016UTN/0074 
Reviderat - 
Lagstadgat styrdokument - 
Ersätter styrdokument - 
Uppföljning I samband med att nya bestämmelser införts eller att ny rättspraxis tillkommit. 
Ansvar Utbildningsnämnden 

Inledning 
Gymnasieelev som är folkbokförd i Värmdö kommun kan om vissa kriterier är uppfyllda 
studera utomlands under ett år med ersättning för gymnasieutbildningen från Värmdö 
kommun. 

Syfte och omfattning 
Riktlinjerna beskriver kriterierna för att beviljas ersättning för gymnasiestudier utomlands.  

Kriterier för ersättning för gymnasiestudier utomlands 
Följande kriterier ska i Värmdö kommun vara uppfyllda för att ersättning för gymnasiestudier 
utomlands ska utbetalas: 
 
• Eleven och minst en av vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Värmdö kommun under 
hela studietiden utomlands. 
 
• Gymnasieskolan ska vara en av regeringen godkänd svensk utlandsskola och stå under 
tillsyn av Skolinspektionen alternativt att gymnasieskolan erbjuder International 
Baccalaureate och är auktoriserad av stiftelsen International Baccalaureate Office, IBO. 
 
• Eleven ska vara utskriven från sin svenska gymnasieskola under studietiden utomlands. 
 
• Studierna utomlands ska omfatta minst en termin eller minst sex månader. 
 
• Ersättning utbetalas enbart till mottagande gymnasieskola. Ingen utbetalning sker till enskild 
individ. 
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• Ersättningens storlek uppgår till högst ett belopp motsvarande aktuell programpeng i 
Värmdö kommun. Den sökande ska redovisa om statsbidrag utbetalas till skolan som avser 
eleven och/eller om arbetsgivaren betalar för utbildningen. Ersättning från Värmdö kommun 
uppgår då till mellanskillnaden mellan stadsbidrag/arbetsgivarens ersättning och den aktuella 
programpengen. 

 
• Ersättningen utges endast för sådan utbildning som helt ersätter utbildning i Sverige. 
Ersättning utgår således inte för sådan utbildning som måste genomgås även vid svensk skola 
efter återkomsten. 
 
• Ersättning för studier utomlands betalas ut under högst ett år d.v.s. två svenska terminer. 
 
• Ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet, så kallat stöd 
till inackordering, kan inte erhållas vid gymnasiestudier utomlands. 
 
• Till ansökan ska bifogas antagningsbesked från mottagande gymnasieskola som visar vilka 
studier eleven ska påbörja eller har påbörjat. 
 
• Vårdnadshavare eller myndig elev är skyldig att skriftligen informera Värmdö kommun om 
eleven avbryter sina studier eller flyttar till annan kommun. 

Uppföljning 
Utbildningskontoret ansvarar för att riktlinjerna följs upp och eventuellt revideras i samband 
med att nya nationella bestämmelser införts eller att ny rättspraxis tillkommit. 
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